
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 

INSTYTUCJA: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, 

Wydział Turystyki i Rekreacji 

MIASTO: Warszawa 

STANOWISKO: wykładowca w Zakładzie Aktywnych Form Turystyczno-Rekreacyjnych, 

Katedra Rekreacji 

DATA OGŁOSZENIA: 25 czerwiec 2018 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  08 lipiec 2018 

LINK DO STRONY: www.awf.edu.pl 

SŁOWA KLUCZOWE: rekreacja, zajęcia praktyczne, narciarstwo zjazdowe, taniec 

nowoczesny, towarzyski i ludowy 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają 

warunki określone w art. 109 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zmianami) oraz następujące kryteria 

kwalifikacyjne: 

- posiadany tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej; 

- dorobek publikacyjny związany z kulturą fizyczną; 

- przynajmniej  pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze 

studentami w zakresie tańca nowoczesnego, towarzyskiego i ludowego, narciarstwa 

zjazdowego, gier zespołowych (np. koszykówka); 

- inne umiejętności i kwalifikacje przydatne w pracy dydaktycznej; 

- doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika obozów zimowych; 

- znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze 

studentami zagranicznymi; 

- doświadczenie w pracy ze studentami zagranicznymi; 

- podjęcie zobowiązania do pracy na pierwszym etacie w AWF Warszawa. 

Stanowisko wykładowcy oferowane jest w Zakładzie Aktywnych Form Turystyczno-

Rekreacyjnych, Katedry Rekreacji AWF Warszawa w pełnym wymiarze czasu pracy. 

Przewidywany termin podjęcia zatrudnienia: 1 października 2018 r. 

Kandydaci przystępujący do konkursu winni przesłać lub złożyć w Sekretariacie 

Dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF, 00–968 Warszawa, ul. Marymoncka 34, 

w zamkniętej kopercie (z dopiskiem: Konkurs na stanowisko wykładowcy w Zakładzie 

Aktywnych Form Turystyczno-Rekreacyjnych w Katedrze Rekreacji) następujące 

dokumenty: 

1. Podanie, 

2. Curriculum Vitae (wzór Europass), 

3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 

http://www.awf.edu.pl/


4. Spis dorobku naukowego (spis publikacji, uczestnictwo w konferencjach, 

kierownictwo/uczestnictwo w projektach badawczych), 

5. Kopie zaświadczeń potwierdzających posiadane uprawnienia,  

6. Dokumenty świadczące o tym, że kandydat posiada inne umiejętności i kwalifikacje 

przydatne w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej (certyfikaty, legitymacje, 

zaświadczenia itp.).  

 

W związku z koniecznością przetwarzania danych osobowych kandydatów do podjęcia pracy 

w AWF Warszawa, warunkiem niezbędnym do przystąpienia do procesu rekrutacyjnego w 

celu zatrudnienia jest dołączenie do składanej dokumentacji podpisanego Formularza zgody 

na przetwarzanie  danych osobowych (wraz z załączoną klauzulą informacyjną) według 

wzoru obowiązującego w AWF Warszawa. Wzór formularza, o którym wyżej mowa, 

dostępny jest na stronie internetowej w zakładce 

http://www.awf.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0015/43125/Fromularz-zgody-i-klauzula-rodo-

awf-dla-kandydatow-do-pracy.pdf 

 

http://www.awf.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0015/43125/Fromularz-zgody-i-klauzula-rodo-awf-dla-kandydatow-do-pracy.pdf
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